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Saistošie noteikumi Nr.32/2013 
 

Par Salaspils novada simbolikas izmantošanu 
 

Ø Grozījumi 11.12.2013. domes sēdē (prot.Nr.32, 52.§) ar Saistošo noteikumu 64/2013 
tekstu, stājas spēkā 01.01.2014. 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

12.pantu un 43.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 7.punktu 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1. Salaspils novada domes saistošie noteikumi "Par Salaspils novada pašvaldības 
simbolikas izmantošanu" nosaka Salaspils novada simboliku, kas ir Salaspils novada 
ģerbonis un Salaspils novada logo, to lietošanas un izmantošanas kārtību, kā arī 
Konsultatīvās simbolikas lietošanas padomes (turpmāk – Padomes) izveidošanas un 
darbības kārtību. Lai veicinātu Salaspils novada simbolikas popularitāti, nodevas 
noteikšana par tās izmantošanu netiek paredzēta. 

 
II. SIMBOLIKA UN TĀS APRAKSTS 

 
2. Salaspils pilsētas ģerbonis (pielikums Nr.1):  

2.1. heraldiskais apraksts: dalīts ar zeltu un zilu; 1. - zaļš lapots asns; 2.- savrups 
robots sudraba ķieģeļu mūris ar vārtiem; sudraba pavedienapmale. 

3. Citas novada atpazīstamības zīmes: 
3.1. Salaspils logotips (pielikums Nr.2): kompozīcija ietver stilizētu Salaspils pils un 

salas kontūrlīniju un nosaukumu „Salaspils” melnā krāsā; kontūrlīniju iekšpusē 
daļēji regulārs 2 zaļo toņu laukums; krāsu laukumu nobeidz nosaukums Salaspils 
melnā krāsā. 

3.2. Salaspils novada un nozaru piktogrammas (pielikums Nr.3): 1) novads - 
nosaukums „SALASPILS”, pa labi - ģeometriski stilizēta burtu „S” un „P” 
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kompozīcija; nosaukums „SALASPILS”, zem tā – nozares nosaukums, pa labi - 
ģeometriski stilizēta burtu „S” un „P” kompozīcija ar nozares motīvu; 

3.3. Salaspils novada svētku logotips (pielikums Nr.4): taisnstūris, kas dalīts 3 
sektoros – 1)okera ar stilizētu saules attēlu, zils ar stilizētu ūdens attēlu, zaļš ar 
stilizētu ziedu attēlu. Kompozīciju šķērso uzraksts „SALASPILS”.  

 
III. SIMBOLIKAS LIETOŠANAS KONSULTATĪVĀS PADOMES IZVEIDOŠANA 

UN DARBĪBA 
 

4. Konsultatīvā simbolikas lietošanas padome nav pastāvīgi darbojošās padome. 
5. Padome tiek izveidota, pamatojoties uz domes izpilddirektora rīkojumu katra atsevišķa 

iesnieguma par pilsētas simbolikas izmantošanu izskatīšanai. 
6. Padome nepieņem lēmumus, taču iesniedz domes izpilddirektoram atzinumu par 

pilsētas simbolikas izmantošanu konkrētā gadījuma ietvaros. Pēc minētā atzinuma 
saņemšanas domes izpilddirektors rakstveidā saskaņo/nesaskaņo simbolikas 
izmantošanu konkrētā gadījuma ietvaros. 

7. Padomes sastāvā ietilpst 3 (trīs) locekļi, kuri no sava vidus ievēl padomes 
priekšsēdētāju, kuram vienādu balsu sadalījuma gadījumā ir noteicoša balss. Lai 
padome būtu balsstiesīga, tajā ir jāpiedalās vismaz ½ locekļu. Padomes locekļi ar 
balsojumu apstiprina atzinumu par simbolikas izmantošanu konkrētā gadījuma 
ietvaros un iesniedz apstiprināto atzinumu domes izpilddirektoram simbolikas 
izmantošanas saskaņošanai/nesaskaņošanai konkrēta gadījuma ietvaros. 

 
 

IV. SIMBOLIKAS IZMANTOŠANA 
 

8. Salaspils novada ģerboņa izmantošanas kārtība: 
8.1. Salaspils novada ģerboni Salaspils novada dome, tās iestādes un kapitālsabiedrības 

drīkst lietot (ciktāl tas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām) 
zīmogos, stūra spiedogos, uz veidlapām, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un 
titullapām, kā arī izvietot novada ģerboni pie šo organizāciju ēkām, dienesta 
telpām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem transportlīdzekļiem; 

8.2. Salaspils novada ģerboni 8.1.punktā minētās iestādes drīkst lietot uz apliecībām, 
vizītkartēm un citiem oficiāliem dokumentiem tikai ar domes izpilddirektora 
saskaņojumu; 

8.3. pamatojoties uz domes izpilddirektora saskaņojumu, drīkst atļaut lietot Salaspils 
novada ģerboņa attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos; 

9. Citu novada atpazīstamības zīmju izmantošanas kārtība: 
9.1. Citas novada atpazīstamības zīmes ar domes izpilddirektora saskaņojumu drīkst 

lietot pasākumos, izdevumos un objektos ar augstu saturisko, māksliniecisko un 
estētisko līmeni, kā arī uz kvalitatīvām precēm, suvenīriem un iesaiņojumiem. 

9.2. aizliegts izmantot izmainītu citu novada atpazīstamības zīmju grafisko attēlu bez 
domes priekšsēdētāja saskaņojuma; 

9.3. pamatojoties uz domes izpilddirektora saskaņojumu, citas novada atpazīstamības 
zīmes drīkst atļaut lietot arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos. 

10. Salaspils novada ģerboņa un citu novada atpazīstamības zīmju attēlus vai to elementus 
drīkst izmantot juridiskas un fiziskas personas reklāmā, suvenīru ražošanā vai citiem 
komerciāliem mērķiem tikai ar domes izpilddirektora saskaņojumu šajos noteikumos 
atrunātajā kārtībā. 



 

11. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst atveidot Salaspils novada 
simboliku un tās elementus, saskaņo domes izpilddirektors. 

12. Tirdzniecības uzņēmumiem vai individuālajiem tirgotājiem, pieņemot realizēšanai 
jebkura veida izstrādājumus ar Salaspils novada simboliku, jāpieprasa no ražotāja 
domes izpilddirektora saskaņojuma apstiprināta kopija, kam jāatrodas šo izstrādājumu 
realizēšanas vietā. 

 
V. SASKAŅOJUMA SAŅEMŠANA 

 
13. Šajos noteikumos minētajos gadījumos Salaspils novada simbolikas izmantošanas 

saskaņojuma saņemšanai fiziskajām un juridiskajām personām Salaspils novada 
domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā jāiesniedz: 

13.1. iesniegums; 
13.2. izstrādājuma skice vai etalona paraugs; 
13.3. izmantošanas mērķa un formas apraksts brīvā formā; 
13.4. ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, 

kurā plānots ražot (izgatavot) realizēt vai lietot izstrādājumu/-us. 
13. Padomes locekļi ar balsojumu apstiprina atzinumu par simbolikas izmantošanu 

konkrētā gadījuma ietvaros un iesniedz apstiprināto atzinumu domes izpilddirektoram 
simbolikas izmantošanas saskaņošanai/nesaskaņošanai konkrēta gadījuma ietvaros. 

 
VI. ATBILDĪBA UN KONTROLE 

 
14. Par Salaspils novada pašvaldības simbolikas izmantošanas un lietošanas noteikumu 

pārkāpšanu, necieņas izrādīšanu vai simbolikas zaimošanu vainīgās personas 
saucamas pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

15. Saistošo noteikumu izpildes kontroles institūcija ar tiesībām sastādīt administratīvo 
pārkāpumu protokolus: Salaspils novada pašvaldības policijas pārvaldes 
amatpersonas. 

16. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par noteikumu pārkāpumiem un uzlikt 
administratīvos sodus ir tiesīga Salaspils novada Administratīvā komisija. 

17. Par saistošo noteikumu normu neievērošanu fiziskajām personām var uzlikt 
administratīvo sodu - naudas sodu līdz septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām 
līdz četrsimt trīsdesmit euro (grozījumi 11.12.2013.). 

18. Domes izpilddirektors ir tiesīgs nesaskaņot simbolikas izmantošanu personai, kura 
pēdējā gada laikā ir saukta pie administratīvās atbildības par šo noteikumu 
neievērošanu vai, ja nav ievērotas šajos noteikumos ietvertās prasības. 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs        R.Čudars 
 
 



 

Pielikums Nr.1 

 



 

Pielikums Nr.2 

 
 Salaspils novada logotips 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr.3 

 



 

 



 

 



 

 



 

Pielikums Nr.4 

 

 

 

 


